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Checklist carrière switch 
 

Klaar voor verandering? Maak nog geen beslissing tot je precies weet wat het inhoudt om 

van carrière te veranderen. 

WAAROM? 

☐ Geef de reden aan waarom je wilt veranderen. Je bent bijvoorbeeld moe van jouw 

huidige carrière of vindt die saai, je wilt een stapje terug doen van hoge werkdruk of je 

wilt een andere baan proberen om jouw vaardigheden uit te breiden.  

☐ Beschouw alle aspecten van jouw leven waar die carrièrewijziging op van invloed zal zijn, 

inclusief werkuren, salaris, locatie en gezinsleven. 

☐ Beslis of je een baan wilt met meer, minder of dezelfde verantwoordelijkheden. 

☐ Bepaal wat je daadwerkelijk belangrijk vindt in jouw werk en jouw leven. 

 

HOE? 

☐ Definieer jouw persoonlijke vaardigheden. 

☐ Begrijp welke vaardigheden je hebt die kunnen worden meegenomen naar een 

alternatieve carrière. 

☐ Bepaal instapniveaus, salarisschalen en branchevereisten. 

☐ Overweeg de noodzaak voor verdere training. Dit kunnen online cursussen zijn, verdere 

opleidingen, certificaten, trainingscursussen, zelfstudies of stages. 

☐ Onderzoek en ontdek alles over jouw gewenste nieuwe carrière. 

 

BEREID JE VOOR 

☐ Verander jouw cv en pas dat aan voor de juiste branche. 

☐ Lees branchepublicaties en websites.  

☐ Bewaak vacatures met opgeslagen zoeklijsten op vacaturesites. 

☐ Geef jezelf wat financiële armslag door te bezuinigen op luxe uitgaven die je wel kunt 

missen, zoals schoonheidsbehandelingen, lidmaatschap van sportclubs, dagelijkse 

koffie-uitjes, uit eten gaan en online abonnementen.  
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JOUW NIEUWE VELD BEREIKEN 

☐ Netwerk strategisch, niet alleen met zij die mensen aan kunnen nemen, maar zij die je 

waardevolle informatie kunnen verschaffen over het gebied waar je naartoe wilt. 

☐ Bedenk of je vrijwilligerswerk wilt doen of stage wilt lopen. Dit geeft je niet alleen inzicht 

in jouw nieuwe carrière, maar zorgt er ook voor dat je de eerste bent die hoort over 

vacatures en dat jouw naam en gezicht bekend zijn. 

☐ Steun op jouw contactpersonen, collega’s, familieleden en vrienden die mogelijk al in 

het nieuwe gebied werkzaam zijn. 

☐ Denk positief en blijf vasthoudend. 


